
BIJLAGE 1 BELEIDSKADER 

1.   1. Europees beleid 

1.1.1. Europees Landbouwbeleid 

Hel landbouwbeleid wordt in belangrijke mate in Europees verband bepaald. Voor de landen 
van de EU is daarmee een open markt ontstaan, waarbinnen een gemeenschappelijk 
landbouwbeleid wordt gevoerd. Verwacht wordt dat er een liberalisering van de markt 
optreedt met minder steunmaatregelen en een EU-prijsontwikkeling in de richting van de 
wereldmarktprijzen. 
 
Agrarisch milieubeleid 
Op Europees niveau worden meerdere milieurichtlijnen uitgevaardigd, die in het landelijk 
gebied zijn of worden verwerkt in de eigen wet- en regelgeving. 
Van belang voor de agrarische sector zijn in het bijzonder: 

• regelgeving gericht op de productie van veilig voedsel voor de mens; 

• dierengezondheidsbeleid; 

• beleid voor melkprijzen en quota-regeling (veehouderij); 

• marktordeningsbeleid voor graan, suiker en aardappelen (akkerbouw); 

• de Europese nitraatrichtlijn, gericht op bescherming van de bodem. De doorwerking 
betekent eisen aan de individuele landbouwers met op bedrijfsniveau een beheersing 
van in- en uitstroom van mineralen. 
 

1.1.2. Europese richtlijn voor de milieueffectrapportage 

De basis voor de regelgeving met betrekking tot de MER wordt gevormd door de Europese 
richtlijn voor milieueffectrapportage (85/337/EEG) en de Europese richtlijn betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's 
(2001/42/EG). Beide richtlijnen zijn in Nederland vertaald in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer. 
 
Bij plannen of projecten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu 
moet een milieueffectrapport (MER) worden gemaakt of moet worden beoordeeld of het 
opstellen van een MER noodzakelijk is (mer-beoordeling). Bij de richtlijnen zijn categorieën 
van plannen en projecten aangewezen waarop de mer-richtlijn van toepassing is. 
 
1.1.3. Vogel- en Habitatrichtlijn 

Op basis van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn hebben de lidstaten van de Europese 
Unie zich verplicht te komen tot een samenhangend Europees ecologisch netwerk van 
natuurgebieden, genaamd "Natura 2000". De doelstellingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn 
zijn in Nederland uitgewerkt in de Natuurbeschermingswet 1998. Plannen en projecten 
mogen niet leiden tot significant negatieve gevolgen voor de instandhouding van 
natuurgebieden van Europees belang (de zogenaamde Natura 2000-gebieden). Bij plannen 
en projecten die mogelijk deze gevolgen kunnen hebben, moet een passende beoordeling 
worden uitgevoerd. De Europese regelgeving uit de Vogel- en habitatrichtlijn is in Nederland 
vertaald in de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet (zie onderstaand). 
 
1.1.4. Verdrag van Valetta 

Archeologische waarden moeten zoveel mogelijk worden geconserveerd. Wanneer het 
bewaren in de bodem niet mogelijk is (in situ), moeten archeologische artefacten worden 
opgegraven. De afspraken van het Verdrag van Valetta zijn in Nederland via de Wet op 
archeologische monumentenzorg in de Monumentenwet opgenomen. 



1.1.5. Kaderrichtlijn Water 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de waterkwaliteit in Europese 
waterlichamen te verhogen. In de KRW zijn doelen opgenomen die in 2015 (in principe) 
moeten worden bereikt. Naast een goede stoffenbalans (chemische kwaliteit) moet de 
ecologische toestand van verschillende waterlichamen worden verhoogd. In 
Stroomgebiedbeheersplannen is in beeld gebracht wat de huidige toestand is van de KRW-
waterlichamen en zijn maatregelen uitgewerkt om aan deze doelen kunnen voldoen. 

1.   2. Ruimtelijk rijksbeleid 

1.2.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. 
Meer dan bij de voorgaande nota's legt het Rijk het primaat van de ruimtelijke ordening bij 
Provincies en Gemeenten ('decentraal, tenzij...').. De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte vervangt verschillende bestaande nota’s zoals de Nota Ruimte, de agenda 
Landschap en de agenda Vitaal Platteland. 
 
Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest voor 
een selectieve inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk 
verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden 
beleidsvrijheid. Deze 13 nationale belangen zijn: 
1. Rijksvaarwegen; 
2. Mainportontwikkeling Rotterdam; 
3. Kustfundament; 
4. Grote rivieren; 
5. Waddenzee en waddengebied; 
6. Defensie; 
7. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen; 
8. Elektriciteitsvoorziening; 
9. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 
10. Ecologische hoofdstructuur; 
11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 
12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte); 
13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 
 
1.2.2. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 in werking 
getreden. Het Barro stelt regels aan de inhoud van ruimtelijke plannen om de Nationale 
Ruimtelijke belangen te kunnen borgen en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte tot 
uitvoering te kunnen brengen. Het Barro stelt niet alleen regels omtrent de 13 aangewezen 
nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, maar stelt 
ook regels die in bestemmingsplannen moeten worden opgenomen. 
 
Onderwerpen waarvoor het rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, 
bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren, 
bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de 
Beemster, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de uitoefening 
van defensietaken. 
 
Eind 2012 is het besluit aangevuld met regels voor: veiligheid op rijksvaarwegen, 
toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, de ecologische 
hoofdstructuur (EHS), de veiligheid van primaire waterkeringen, reserveringsgebieden voor 



hoogwater langs de Maas en maximering van de verstedelijkingsruimte in het IJsselmeer. 
Ook is het onderwerp duurzame verstedelijking in regelgeving worden opgenomen. 
 
In het plangebied zijn de regels voor het Waddengebied van belang (zie landschap, 
cultuurhistorie en archeologie). 
 
1.2.1. Wet milieubeheer en Besluit milieueffectrapportage 

In het Besluit milieueffectrapportage wordt beschreven voor welke plannen en projecten een 
mer-procedure of een mer-beoordelingplicht van toepassing is. In hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer wordt beschreven aan welke inhoudsvereisten een milieueffectrapport moet 
voldoen en welke procedure van toepassing is. Voor besluiten en plannen die ontwikkelingen 
bevatten die (mogelijk) belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben geldt 
de verplichting tot milieueffectrapportage. Op die manier krijgt milieu een volwaardige rol in 
de afweging van belangen. De drempelwaarden voor projecten  waarbij deze verplichting 
aan de orde is, zijn vastgelegd in het Besluit mer. Daarbij zijn de volgende gevallen te 
onderscheiden:  

• indien ontwikkelingen rechtreeks mogelijk worden gemaakt dient een zogenaamde 
besluitMER 1 te worden gemaakt; 

• in gevallen waar het bevoegd gezag nader moet afwegen of er sprake is van belangrijke 
negatieve gevolgen voor het milieu, is een merbeoordelingsplicht aan de orde; 

• een planMER moet worden opgesteld indien een plan het kader vormt voor een 
toekomstig besluit over een mer-(beoordelings)plichtige activiteit of op grond van de 
Habitatrichtlijn/Natuurbeschermingswet een passende beoordeling moet worden 
gemaakt. 

 
Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof wordt het Besluit mer op een aantal 
punten aangepast en in overeenstemming gebracht met het de Europese mer-regelegeving. 
Ten eerste verschuiven een aantal projecten verdwijnen en van de C naar de D-lijst worden 
verschoven, waardoor projecten minder snel mer(beoordelings)plichtig zijn. Daarnaast geldt 
voor mer-beoordelingsplichtige activiteiten dat niet alleen de drempelwaarde van belang is, 
maar dat ook moet worden gekeken naar de specifieke kenmerken van het project, de 
context van het project en de kenmerken van de milieueffecten. 
 
De inhoudsvereisten van een planMER worden beschreven in artikel 7.7 van de Wet 
milieubeheer. In algemene zin zijn in een planMER de volgende zaken vereist: 
1. een beschrijving van de doelstelling van het voornemen;  
2. beschrijving van het voornemen en reële alternatieven, alsmede een motivering van de 

gekozen alternatieven; 
3. een overzicht van eerder vastgestelde plannen en beleid; 
4. voor alle milieuaspecten wordt systematisch ingegaan op de bestaande en autonome 

milieusituatie; 
5. ten aanzien van het voornemen reële alternatieven wordt expliciet nagegaan welke 

milieueffecten kunnen optreden; 
6. een vergelijking tussen de autonome ontwikkeling van de milieusituatie en de 

milieueffecten van de verschillende alternatieven; 
7. leemten in kennis worden benoemd; 
8. een publieksvriendelijke samenvatting wordt opgenomen. 
 
Een planmer-procedure omvat de volgende procedurestappen: 
1. openbare kennisgeving. Dit onderdeel vormt de formele start van de procedure. In een 

openbare kennisgeving wordt aangegeven dat een planmer-procedure wordt doorlopen. 

                                                

1)
  Waar de afkorting mer wordt gebruikt, wordt verwezen naar de procedure voor milieueffectrapportage. 

Met de afkorting MER wordt het milieueffectrapport bedoeld. 



Daarnaast wordt aangegeven op welke locatie stukken kunnen worden bekeken; 
2. raadpleging. Zowel overheids-, adviesorganen en belangengroeperingen worden 

geraadpleegd over de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten. Deze raadpleging 
gebeurt aan de hand van een notitie reikwijdte en detailniveau. Advisering van de 
Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie mer) in dit stadium is vrijwillig;  

3. opstellen planMER. Wanneer de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten zijn 
bepaald, wordt het milieueffectrapport opgesteld; 

4. na publicatie van het planMER en het ontwerpbestemmingsplan wordt het MER 
aangeboden aan de Commissie mer (verplicht) en heeft eenieder de mogelijkheid om zijn 
of haar zienswijze te geven op het MER. In een toetsingsadvies geeft de Commissie aan 
of het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om het plan te kunnen vaststellen; 

5. vaststellen van het plan. Het advies van de Commissie mer en de zienswijzen worden 
betrokken bij de besluitvorming van het vast te stellen bestemmingsplan. In het 
bestemmingsplan moet worden gemotiveerd op welke manier er rekening wordt 
gehouden met de uitkomsten van het MER; 

6. na vaststelling van het plan vindt evaluatie van milieueffecten plaats.  

1.   3. Provinciaal ruimtelijke beleid 

1.3.1. Streekplan 

Functies in het landelijk gebied 
De provincie zit het landelijk gebied primair als een gebied voor functies die hier een 
ruimtelijk-functionele relatie mee hebben. Hierbij gaat heet vooral om landbouw, recreatie, 
natuur en waterberging en bestaande woon- en werkfuncties en voorzieningen. Voor de 
andere nieuwe functies, waaronder nieuwe woningen, niet-agrarische bedrijven, detailhandel 
en andere publiekstrekkende functies, stelt de provincie de randvoorwaarden dat ruimte 
gezocht moet worden in of aansluitend aan kernen en dat een goede landschappelijke 
inpassing gewaarborgd is.  
Van deze beleidslijn kan worden afgeweken wanneer er sprake is van 
kwaliteitsarrangementen of wanneer het niet mogelijk is om de bedoelde functies in of bij 
kernen te plaatsen. De locatie zal in zulke specifieke situaties steeds zorgvuldig gekozen 
moeten worden door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande 
bebouwingsconcentraties en bebouwde objecten in het landelijk gebied.  
Een kwaliteitsarrangement is een concreet project waarin nieuwe passende vormen van 
wonen, werken, recreëren, verzorging, cultuur, educatie en/of de wijziging van bestaande 
ruimtelijke functies gelijktijdig worden gecombineerd met een verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit in het landelijk gebied. Gedacht wordt aan de volgende voorbeelden: 
- hergebruik van vrijkomende (agrarische) bebouwing en sloop beeldverstorende 

bebouwing (ruimte voor ruimte); 
- verbetering van bebouwingslinten en bebouwingsclusters; 
- recreatieve kwaliteitsverbetering; 
- verplaatsing van agrarische bedrijven om maatschappelijk gewenste doelen te realiseren; 
- grootschalige combinaties van sociaal-economische impulsen en ruimtelijke 

kwaliteitsverbetering; 
- ontwikkeling van nieuwe landgoederen. 

 
Landbouw 
De provincie streeft naar een vitale en duurzame landbouw vanwege de belangrijke bijdrage 
aan de sociaal-economische vitaliteit van het platteland, het beheer van het landelijk gebied 
en de Friese economische structuur.  
Bij het bieden van ontwikkelingsruimte voor de landbouw wordt tevens ingezet op de 
blijvende herkenbaarheid van de verschillende landschapstypen in Fryslân. Ook nieuwe 
landschappelijke kenmerken kunnen hierbinnen ontwikkeld worden. Gestreefd wordt naar 
voldoende ruimte voor de ontwikkeling van agrarische bouwblokken en voor 



perceelsverruiming, zodanig dat een efficiënte agrarische bedrijfsvoering mogelijk is en 
rekening wordt gehouden met de landschappelijke kernkwaliteiten. De provincie is van 
mening dat de ruimtelijke consequenties van schaalvergroting en intensivering in de 
landbouw te combineren zijn met landschappelijke kernkwaliteiten.  
Voor de inpassing van grotere agrarische bouwblokken is vooral de landschappelijke 
situering van belang, met aandacht voor de beplanting, erfelementen, de nokrichting van 
gebouwen en kleur- en materiaalgebruik. Een maximale maat voor de omvang van een 
agrarisch bouwblok is hierbij minder belangrijk dan het leveren van landschappelijk 
maatwerk. Bij perceelsverruiming vraagt de provincie aandacht voor landschappelijke 
inpassing door de benutting van bestaande landschappelijke elementen. Initiatieven voor de 
verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van de bouwblokken worden ondersteund.  
De akkerbouwbedrijven blijven geconcentreerd in noordelijk kleigebied. Er wordt geen 
aanzienlijke toename van de houtproductie verwacht. Intensieve veehouderij: komt o.a. voor 
als neventak van enkele akkerbouwbedrijven. Er wordt enige groei verwacht in de tweede 
tak bij akkerbouwbedrijven. In het overzicht van sectorale ruimtelijke inrichtingswensen voor 
de melkveehouderij en de akkerbouw wordt aangegeven dat de omvang van een agrarisch 
bouwblok (voor zowel melkveehouderij als akkerbouw) tot 1,5 a 2 ha zou moeten bedragen. 
 
Hergebruik van vrijkomende (agrarische) bebouwing 
De provincie zet met een passend hergebruik van vrijkomende (agrarische) bebouwing in op 
het instandhouden van beeldbepalende gebouwen in het landschap, het verwijderen van 
beeldverstorende bebouwing, het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van 
bebouwing en omgeving en het behoud van de sociaal-economische vitaliteit van het 
platteland. De beoordeling van de verschillende hergebruikvormen is primair een 
gemeentelijke taak.  Wel gelden een aantal criteria voor functies, bebouwing en sloop. 
Als geschikte, vervangende functie zijn onder andere een woonfunctie, functies in de sfeer 
van natuur- en landschapsbeheer, educatieve functies, 'zachte' horeca (zoals een 
theeschenkerij, restaurant en/of logies), zorg- en ontspanningsfuncties te noemen. Er wordt 
door de provincie geen maximum gesteld aan het aantal wooneenheden, recreatieve 
eenheden of de zorgcapaciteit in een beeldbepalend gebouw. Wel zijn woonfuncties en 
zorgeenheden beperkt tot het oorspronkelijke boerderijgebouw met daarin de woning, of tot 
de voormalige bedrijfswoning wanneer het een modern agrarisch bedrijf betreft. Bij 
uitzondering kunnen nieuwe wooneenheden of zorgeenheden in een bijgebouw worden 
toegestaan wanneer het gaat om een karakteristiek gebouw dat samen met het 
hoofdgebouw een waardevol geheel vormt. 
Bedrijfsfuncties en vormen van dienstverlening zijn als vervangende functies eveneens 
geschikt als het gaat om activiteiten die zowel functioneel als qua ruimtelijke uitstraling 
passen bij het karakter van het omliggende landelijke gebied. Hierbij ligt de nadruk op 
activiteiten met een ambachtelijk of dienstverlenend karakter.  Buitenopslag van goederen, 
materialen en voertuigen is in principe ongewenst. Daarnaast moeten het milieuvriendelijke 
bedrijven betreffen, zonder grote verkeersstromen. Dit zijn vooral bedrijven in de 
milieucategorieën 1 en 2 en in voorkomende gevallen in categorie 3. Dit laatste kan alleen 
wanneer dit past in de ruimtelijke en de functionele karakteristiek van de omgeving en 
eventuele bedrijvigheid geen afbreuk doet aan het voorzieningenniveau in kernen. Tot slot 
moeten vervangende functies geen afbreuk doet aan het voorzieningenniveau in kernen. 
Detailhandel houdt daarom overwegend verband met de agrarische productiefunctie en/of de 
recreatieve functie van het landelijk gebied. 
 
Sloop beeldverstorende bebouwing (ruimte voor ruimte) 
Sloop van beeldverstorende bebouwing kan op verschillende manieren worden bevorderd: 
- sloop kan in veel gevallen plaatsvinden bij hergebruik door passende functies, zeker bij 

ruimere mogelijkheden voor vervangend gebruik;  
- vervolgens kan op het erf vervangende nieuwbouw voor een nieuw passende niet-

woonfunctie worden toegestaan, waarbij een aanzienlijk grotere omvang van gebouwen 
wordt gesloopt;  



- voor de grotere knelpunten biedt de provincie de mogelijkheid om sloop van 
beeldverstorende bebouwing te financieren via compenserende woningbouw. 
Compenserende woningbouw dient bij voorkeur plaats te vinden in bestaande 
bebouwingslinten en -clusters in het landelijk gebied.  

Hiermee wordt een uitgesproken landelijk woonmilieu geboden, terwijl wordt voorkomen dat 
op veel plekken solitaire woonbebouwing in het landelijk gebied ontstaat. Compensatie op 
een solitair bestaand bouwperceel in het landelijk gebied kan bij uitzondering aanvaardbaar 
zijn. Dit zal nadrukkelijk gemotiveerd moeten zijn vanuit een aanzienlijke verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit ter plaatse, waarbij woningbouw goed aansluit bij het ruimtelijke 
bebouwingspatroon op het perceel. In de “ruimte voor ruimte”-regeling wordt uitgegaan van 
de verhouding van één extra bouwtitel voor een (vrijstaande) woning per sloop van in totaal: 
- minimaal 1.000 m2 aan (agrarische) bebouwing of 3.000 m2 aan kassen wanneer 

compenserende woningbouw plaatsvindt in bestaande bebouwingslinten- of clusters in 
het landelijk gebied; 

- minimaal 1.500 m2 aan (agrarische) bebouwing of 5.000 m2 aan kassen wanneer 
compenserende woningbouw bij uitzondering plaatsvindt op bestaande solitaire percelen 
in het landelijk gebied. 

 
De te slopen oppervlakte van meerdere bouwpercelen kan worden samengevoegd, met een 
minimum van 250 m2 te slopen bebouwing per perceel. Het is niet mogelijk een pand met de 
aanduiding “karakteristiek” te slopen in het kader van een “ruimte-voor-ruimte”-regeling. Dit 
zijn karakteristieke panden die zijn aangewezen naar aanleiding van het Monumenten 
Inventarisatie Project (MIP).  
 
Recreatie en toerisme 
De provincie streeft naar kwaliteitsverbetering van recreatieve voorzieningen. Bevorderd 
wordt dat recreatie en toerisme als (nieuwe) sociaal-eonomische drager en als beheerder 
van landschap, natuur en erfgoed ten volle wordt benut. Grootschalige en intensieve 
recreatie wordt geconcentreerd in stedelijke en regionale kernen. Daarnaast zijn een aantal 
recreatiekernen aangewezen. In het plangebied komen geen deze door de provincie 
aangewezen kernen voor. Voor dit bestemmingsplan houdt dit in dat er geen ruimte is voor 
grootschalige, nieuwe ontwikkelingen.  
Kleinschalige verblijfsrecreatieve voorzieningen, met name kamperen bij de boer, vormen 
een belangrijke basis voor plattelands, cultuur- en natuurtoerisme. Kleinschalige 
verblijfsvoorzieningen (tot 15 verblijfseenheden) zijn buiten de natuurgebieden in de hele 
provincie mogelijk. Voorwaarde is wel dat de gemeente het aantal gevallen beperkt of zones 
aanwijst.  
Nieuwe initiatieven voor verblijfsrecreatieve voorzieningen zijn vooral mogelijk bij regionale 
centra en de recreatiekernen. Dit is tot en met het middensegment. Uitbreiding van 
bestaande terreinen is overal mogelijk. Uitgangspunt is een goede ruimtelijke en 
landschappelijke inpassing.   
 
1.3.2. Verordening Romte 

Op 28 september 2010 heeft het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân het ontwerp 
van de Verordening Romte Fryslân vastgesteld. In de Verordening Romte Fryslân worden 
regels gesteld die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen doorwerken 
in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Deze regels hebben betrekking op diverse 
onderwerpen, waaronder:  
- Hergebruik vrijkomende (niet-) agrarische bebouwing  
- nieuwe landgoederen 
- ruimte-voor-ruimte regeling  
- schaalvergroting agrarische bedrijven  
- recreatie en toerisme 
- nevenactiviteiten en aan de landbouw gerelateerde bedrijfsactiviteiten  



- glastuinbouw 
- ecologische hoofdstructuur 
- natuur buiten de ecologische hoofdstructuur  
- reserveringszones voor versterking primaire waterkeringen 
- windturbines 
 
In de Verordening Romte zijn specifieke beleidregels opgenomen om het beleid uit het 
Streekplan te effectueren. De Verordening bevat in principe geen nieuw beleid. Onderstaand 
worden de belangrijkste beleidsonderwerpen voor het buitengebied benoemd. 
 
Omvang agrarische bouwpercelen 
Ruimtelijke plannen bevatten geen nieuwe agrarische bouwpercelen of percelen groter dan 
1,5 hectare. Nieuwe bouwpercelen of percelen groter dan 1,5 hectare zijn alleen toegestaan 
wanneer het agrarisch bedrijf zorgvuldig binnen de kernkwaliteiten van het landschap is 
ingepast en het bedrijf qua ontsluiting en milieusituatie in de omgeving past (artikel 3.3). Zie 
ook het beleid aangaande de Nije Pleats (paragraaf 2.3.4.). 
 
Maatvoering agrarische bedrijfsgebouwen 
De goothoogte van stallen bedraagt ten hoogste 5 meter, tenzij kan worden gemotiveerd dat 
een grotere goothoogte inpasbaar is binnen de kernkwaliteiten van het landschapstype. 
Gestapelde stallen zijn daarbij uitgezonderd (artikel 7.2). 
 
Glastuinbouw 
Voor teeltondersteunend glas is een oppervlakte toegestaan van maximaal 1.500 m2 (artikel 
7.3). Glastuinbouwbedrijven komen in het plangebied niet voor. 
 
Niet-agrarische bedrijvigheid 
Bestaande bedrijven, die niet zijn gebonden aan het landelijk gebied, mogen de bestaande 
bebouwing uitbreiden met maximaal 15%. Een vergroting met maximaal 50% is toegestaan, 
indien kan worden gemotiveerd dat het bedrijf landschappelijk, milieutechnisch en 
verkeerskundig inpasbaar is in de omgeving (artikel 5.3). 
 
Mestvergisting en agrarische activiteiten gerelateerd aan de eigen bedrijfsvoering 
Bij agrarische bedrijven kunnen bedrijfsactiviteiten worden toegestaan die zijn gerelateerd 
aan de eigen agrarische bedrijfsvoering, daaraan ondergeschikt blijven en worden 
geconcentreerd op het eigen bouwperceel. Het betreft mestverwerking en/of vergisting, 
bewerking van agrarische producten.  
 
Nevenfuncties 
De volgende nevenactiviteiten worden toegestaan:  
- detailhandel in streekproducten; 
- zorg; 
- natuur- en landschapsbeheer; 
- lichte bedrijvigheid; 
- het verzorgen en onderbrengen van dieren;  
- kleinschalige horeca (artikel 7.1). 
 
Kleinschalig kamperen 
Bij agrarische bedrijven, bedrijf of woningen mogen maximaal 15 standplaatsen, 15 
recreatiewoningen (in de bestaande bebouwing) of 10 trekkershutten worden gerealiseerd. 
25 standplaatsen zijn toegestaan als een gemeente hier beleid op maakt (aangeeft in welke 
gebieden dit wel/niet is toegestaan) (artikel 6.2). 
 
 
 



Vrijkomende agrarische bebouwing 
Vrijkomende agrarische bebouwing kan worden benut voor wonen en zorg, recreatie, 
ondergeschikte detailhandel, dienstverlening en ambachtelijke bedrijvigheid. Daarbij moet de 
karakteristieke bebouwing behouden blijven en moeten functies in de omgeving inpasbaar 
zijn (artikel 1.2). 
 
Ruimte voor ruimte-regeling 
In het buitengebied mogen nieuwe woningen worden gebouwd, zolang het aantal woningen 
per saldo gelijk blijft en het oppervlak van de nieuwe woning inclusief bijgebouwen niet meer 
bedraagt dan 300 m2 (artikel 1.5). Deze vervangingsregeling is in beginsel niet van 
toepassing op karakteristieke bebouwing. Er kan een nieuwe woning worden toegestaan 
wanneer 1.000 m2 beeldverstorende bebouwing van een voormalig agrarisch bedrijf of 3.000 
m2 aan kassen wordt gesloopt en de woning wordt gebouwd in een bebouwingslint (ruimte 
voor ruimte). De bouw van een nieuwe woning op een bestaand solitair bouwperceel is 
toegestaan wanneer minimaal 1.500 m2 of 5.000 m2 wordt gesloopt (artikel 1.6) 
 
Windmolens 
Een ruimtelijk plan bevat geen bouwmogelijkheid voor (kleine) windturbines. Gedeputeerde 
Staten kunnen ontheffing verlenen voor kleine windturbines in landelijk gebied (artikel 10.1). 
 
1.3.3. Heroverweging provinciaal beleid voor schaalvergroting in de melkveehouderij (2011) 

Gedeputeerde Staten heeft voorgesteld om twee randvoorwaarden te stellen aan 
schaalvergroting van de melkveehouderij: 
- grootschalige melkveebedrijven blijven plaatsgebonden; 
- bedrijven krijgen een bouwperceel van maximaal 3 ha. In uitzonderingsgevallen kan hier 

ontheffing van worden verleend. 

1.   4. Ruimtelijk beleid gemeente Leeuwarderadiel 

1.4.1. Visie op de landbouw 

De ontwikkeling van de grondgebonden landbouw vormt het uitgangspunt voor het nieuwe 
bestemmingsplan. Daarbij wordt deel van de ontwikkelingsruimte (tot 1,5 hectare) toegekend 
bij recht. Voor bedrijven die groter groeien dan deze omvang moet maatwerk worden 
geleverd, waarbij wordt gewerkt volgens de Nije Pleats-systematiek. Voor deze groeiruimte 
(tot maximaal 3,0 hectare) is een wijzigingsbevoegdheid toegekend aan het college. 
 
Omdat aanvragen voor intensieve veehouderij vrijwel niet worden ingediend en de 
(milieutechnische) inpasbaarheid van de intensieve (niet-grondgebonden) veehouderij beter 
op individueel niveau kan worden afwogen, worden in het plan geen mogelijkheden voor 
nieuwe IV-bedrijven of IV-neventakken opgenomen. Daarmee worden generieke 
nieuwvestigingsmogelijkheden losgelaten.  
 
Aanvragen voor co-vergisting van mest komen incidenteel voor. Omdat mestvergisters 
vragen om een zorgvuldige landschappelijke en milieutechnische inpassing en de 
milieueffecten op het schaalniveau van een bestemmingsplan buitengebied moeilijk in beeld 
zijn te brengen, wordt ervoor gekozen om op individuele basis mee te werken aan deze 
ontwikkelingen. In de bestemmingsplannen zijn dan ook geen mogelijkheden opgenomen 
voor nieuwe mestvergisters.  
 
Wel is er ruimte voor duurzame verwerking van mest via mestraffinage, waarbij mest wordt 
ontleedt in waardevolle grondstoffen. Bij deze vorm van mestverwerking  wordt voor 100% 
eigen mest verwerkt. Daarnaast zijn de benodigde installaties veel kleinschaliger dan bij co-



vergisters; mestraffinage kan op het eigen erf plaatsvinden in een bebouwing met de 
omvang van een zeecontainer.  
 
1.4.2. Recreatie en toerisme 

De gemeente kent geen aparte beleidsnota recreatie en toerisme. Speerpunten van het 
recreatief beleid zijn: 
- Aanleg van de noordelijke Elfstedenvaarroute. Daarbij worden op de route van Berltsum 

via Bartlehiem en Aldtsjerk naar Leeuwarden, bruggen opgehoogd tot 2,50 meter. 
Daarnaast krijgt de route de juiste diepte voor motorboten en worden nieuwe oevers 
natuurvriendelijk ingericht; 

- Noordwest Fryslân op de kaart zetten als ‘Waddenland van Overvloed’, waarbij de 
nadruk wordt gelegd op de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het gebied, de rijkdom 
van de goede landbouwgrond en de eigenzinnigheid van de mensen die het hebben 
gecultiveerd. Naast de Elfstedenvaarroute zijn hier nog geen concrete projecten aan 
verbonden. 

 
Op grond van het nieuwe bestemmingsplan kan worden meegewerkt aan kleinschalige 
initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie: 
- Bij agrarische bedrijven kunnen minicampings worden opgericht tot 25 standplaatsen 

(onder voorwaarden); 
- Daarnaast is logiesverstrekking toegestaan binnen de bestaande bebouwing. Daarbij 

worden maximaal zes kamers ingericht en het parkeren vindt plaats op eigen terrein; 
- Bij alle woningen, met uitzondering van die in enkele buurtschappen, worden 

kleinschalige dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen toegestaan, zoals verhuur van 
fietsen, kano's en daarmee vergelijkbare kleinschalige recreatieproducten,  bed and 
breakfast, recreatieappartementen of een theetuin.  

 
1.4.3. Woonvisie 2010-2015 

Op 29 september 2011 heeft de gemeente de Woonvisie 2010-2015 vastgesteld. In deze 
visie wordt naast het aspect wonen gekeken naar thema’s als welzijn en zorg, duurzaamheid 
en leefbaarheid in de dorpen. Het grootste gedeelte van de nieuwbouwwoningen wordt 
gebouwd in Stiens. Voor de (kleine) kernen daarbuiten is een beperkte hoeveelheid 
nieuwbouwwoningen gereserveerd. Wel geldt hier als uitgangspunt dat er alleen wordt 
gebouwd voor de eigen behoefte. De gemeente streeft ernaar de voorzieningen op peil te 
houden en wil in ieder dorp ten minste één ontmoetingsplek in stand houden. 
 
1.4.4.  Welstandsnota (2009) 

De Welstandsnota is een vervolg op een evaluatie van de nota van 2004. In hoofdlijnen zijn 
de uitgangspunten onveranderd alleen op enkele punten is de welstandsnota afgestemd op 
andere beleidsdocumenten en visies. Het welstandsbeleid geeft de gemeente 
Leeuwarderadeel de mogelijkheid om cultuurhistorische, stedenbouwkundige en 
archeologische waarden die in een bepaald gebied aanwezig zijn te benoemen en een rol te 
laten spelen bij de ontwikkeling en de beoordeling van bouwplannen. 
 
De welstandsnota bestaat uit: 
- Algemene welstandsaspecten die voor iedere welstandsbeoordeling gelden. Deze 

aspecten zijn onder andere relatie tussen vorm, gebruik en constructie, relatie tussen 
bouwwerk en omgeving, betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context, 
evenwicht tussen helderheid en complexiteit, schaal en maatverhoudingen en materiaal, 
textuur, kleur en licht. 



- Gebiedsgerichte welstandscriteria die bij iedere welstandsbeoordeling worden gebruikt 
om te beoordelen hoe het bouwwerk zich gedraagt in zijn omgeving. Hierbij zijn er negen 
gebiedstypen te onderscheiden die ieder hun eigen welstandscriteria hebben.Voor de 
uitwerking van de gebiedstypen is afstemming gezocht op de systematiek van Hus 
&Hiem. In de tabel zijn daarom kenmerkende aspecten van de bebouwing uit het gebied 
als criteria omschreven. Hierbij wordt er gekeken naar plaatsing, hoofdvorm, aanzichten 
en opmaak. Per gebied is een algemene beleidsintentie aangegeven. Deze intentie vloeit 
voort uit het ambitieniveau voor het betreffende gebied. Vervolgens is per criterium 
aangegeven of het criterium of kenmerk gehandhaafd dient te blijven of dat het 
gerespecteerd dient te worden of dat het incidenteel veranderbaar is. Bij een bijzonder 
ambitieniveau voor een gebied zullen de criteria vaker op handhaven zijn gericht, terwijl 
bij een regulier ambitieniveau de nadruk ligt op het respecteren van de criteria 

- Tenslotte zijn er specifieke criteria opgenomen voor kleine bouwplannen waarbij alleen 
een ambtelijke toets nodig is en voor grotere (her) ontwikkelingsprojecten waar een 
concreet stedenbouwkundig plan aan ten grondslag ligt. 

 
Er worden de volgende gebiedstypen gehanteerd: 
 
Dorpskernen 
Het beleid is erop gericht het bestaande historische karakter te behouden. Voor deze 
gebieden wordt extra aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit wenselijk geacht. De 
welstandsambitie voor deze gebieden is gericht op het behoud en waar mogelijk het 
versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. 
 
Lintbebouwing 
Het beleid in deze linten is gericht op het beheer van de bestaande situatie. Voor deze 
gebieden worden over het algemeen geen ingrijpende veranderingen verwacht. De 
welstandsambitie voor deze gebieden is gericht op het behoud en waar mogelijk het 
versterken van de bestaande en/of gewenste kwaliteit. 
 
Uitbreidingen 
Het beleid is gericht op het beheer van de bestaande situatie. Bijzondere ontwikkelingen 
worden voor deze gebieden niet verwacht. Voor deze gebieden is een regulier ambitieniveau 
van kracht. De nadruk ligt op het respecteren van de bestaande basiskwaliteit. 
 
Nieuwbouw 
Het beleid is gericht op het beheer van de bestaande situatie. Bijzondere ontwikkelingen 
worden voor deze gebieden niet verwacht. Voor deze gebieden is een regulier ambitieniveau 
van kracht. Incidentele veranderingen worden mogelijk geacht, mits deze respect tonen voor 
het reeds aanwezige bebouwingsbeeld. 
 
3.5.2  Beleid Mantelzorg en tijdelijke woonvoorzieningen (2009) 

De gemeente heeft beleid vastgesteld om te voorzien in de in de samenleving gesignaleerde 
vraag naar mantelzorg, de huisvesting hierbij en tijdelijke woonvoorzieningen. Het realiseren 
van mantelzorg binnen een bestaande woning en of in een aangebouwd bijbehorend 
bouwwerk is vaak wel binnen de bestaande bestemmingsplanregeling mogelijk. Bewoning 
van een bijbehorend bouwwerk niet. Dit is nu door een afwijkingsmogelijkheid door het 
verlenen van een omgevingsvergunning in het voorliggend bestemmingsplan mogelijk 
gemaakt. Ook de mogelijkheid van een tijdelijke woonvoorziening is in voorliggend plan 
opgenomen. Hiermee is het recente beleid van de gemeente ten aanzien van deze vorm van 
'zorgwonen' geïmplementeerd in het geactualiseerde plan van Stiens. 



1.   5. Ruimtelijk beleid gemeente Ferwerderadiel 

1.5.1. Ferwerderadiel Fernijt (PvA gebiedsontwikkeling) 

De gemeente Ferwerderadiel werkt samen met Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, LTO-
Noord en het Fryske Gea aan een plan van aanpak dat het kader vormt voor de integrale 
ontwikkeling van de gemeente. Daarbij is een inventarisatie gemaakt van wensen en 
opgaven die in de komende jaren moeten worden ingevuld. Daarbij zijn onder andere de 
volgende opgaven van belang: 
- Schaalvergroting van agrarisch bedrijven faciliteren door de grotere huiskavels, 

herverkaveling van het gebied en de ontsluiting van landbouwpercelen; 
- Verbetering van de verkeersveiligheid door het aanpassen van de kruisingen met de 

N357 en het verbeteren van het gemeentelijk wegennet; 
- Bij herverkaveling inspelen op de mogelijkheden ter behoud van het agrarisch 

cultuurlandschap; 
- Het extensiveren van de agrarisch functie in het buitendijkse gebied, zodat een 

aaneengesloten natuurgebied ontstaat; 
- Voldoende bemalingscapaciteit om wateroverlast te kunnen voorkomen; 
- Opwaarderen van het dag- en verblijfsrecreatieve aanbod; 
- Streven naar zelfvoorzienendheid in de energievoorziening; 
- Door de bovenstaande maatregelen het verbeteren van de leefbaarheid op het 

platteland. 
 
1.5.2. Visie op de landbouw 

De visie op de landbouw komt overeen met de visie van de gemeente Leeuwarderadiel. Ook 
in Ferwerderadiel wordt ingezet op het versterken van de positie van de grondgebonden 
landbouw. Nieuwe intensieve veehouderijbedrijven, -neventakken en 
mestvergistingsinstallaties moeten zorgvuldig worden ingepast en moeten daarom een 
zelfstandige planprocedure doorlopen. 
 
1.5.3. Toeristisch-Recreatief Ontwikkelingsplan (2004) 

Het Toeristisch-Recreatief Ontwikkelingsplan bevat de gemeentelijke uitgangspunten voor de 
ontwikkeling van recreatieve functies. De gemeente Ferwerderadiel zet in op: 
- Uitbreiding en verbetering van de infrastructuur ten behoeve van routegebonden 

recreatie. Bijvoorbeeld door de aanleg van recreatieve transferia ( rustvoorzieningen, 
educatieve informatiepanelen); 

- Opwaarderen van het dag- en verblijfstoeristisch aanbod, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van kenmerkende cultuurhistorische en landschappelijke waarden zoals de terp 
Hegebeintum, het terpdorp Jannum en de monumentale kerken. Ook kunnen functies 
worden gerealiseerd voor de beleving van het Waddengebied en het Noorderleech. Het 
kweldercentrum is daarvan een voorbeeld. Wat betreft verblijfsrecreatie wordt gedacht 
aan kleinschalige functies zoals kamperen bij de boer of logiesaccommodaties; 

- Vaartoeristische mogelijkheden, waaronder de eerder genoemde Noordelijke 
Elfstedenvaarroute en het toegankelijk maken van verschillende oude vaarroutes en 
opvaarten. 

 
1.5.4. Woonplan 

In de gemeente Ferwerderadeel is op dit moment geen actueel woonbeleid van toepassing. 
Op basis van het oude Woonplan (2005-2008) wordt ingezet op een evenwichtige spreiding 
van de aantallen woningen over de kernen. Daarbij worden de meeste woningen (in 
aflopende volgorde) gebouwd in Hallum, Ferwert, Burdaard, Marrum en Blije. In de periode 



2005-2008 ging het om 100 woningen. Op dit moment zijn nieuwe uitleglocaties niet aan de 
orde. 

1.   6. Beleid en regelgeving bodem en water 

1.6.1. KRW-doelstellingen/Stoomgebiedprogramma Rijn-Noord 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de waterkwaliteit in Europese 
waterlichamen te verhogen. In de KRW zijn doelen opgenomen die in 2015 (in principe) 
moeten worden bereikt. Naast een goede stoffenbalans (chemische kwaliteit) moet de 
ecologische toestand van verschillende waterlichamen worden verhoogd. In 
Stroomgebiedbeheersplannen is in beeld gebracht wat de huidige toestand is van de KRW-
waterlichamen , zijn verbeteringsdoelstellingen benoemd en zijn maatregelen uitgewerkt om 
aan deze doelen kunnen voldoen. Maatregelen kunnen gefaseerd tot worden uitgevoerd tot 
2027. Het plangebied ligt in het Stroomgebied Rijn-Noord. 
 
In het gebied zijn de zoete Polderkanalen en de Dokkumer Ee aangewezen als 
waterlichamen op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In het plangebied zelf 
zijn geen specifieke verbetermaatregelen aan de orde. 
 
1.6.2. Nationaal Waterplan (2009) 

In het Nationaal Waterplan zijn de rijkskaders voor het waterbeleid vastgelegd. Het Nationaal 
Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende (drink)water en 
schoon water. De basisgedachte is dat er een integrale en duurzame benadering van de 
wateraspecten in ruimtelijke plannen plaats dient te vinden, waarbij de 
watersysteembenadering wordt gehanteerd. Dit houdt onder andere in dat geen afwenteling 
van waterhuishoudkundige problemen op de omgeving mag plaatsvinden (waterneutraal 
ontwikkelen) en er rekening wordt gehouden met klimaatveranderingen.  
 
1.6.3. Waterbeheersplan 2010-2015 

Binnen de kader van het Waterbeheerplan 2010-2015 ‘Wetter jout de romte kwaliteit’ werkt 
Wetterskip Fryslân aan: 
- Waterveiligheid (waterkering met voldoende hoogte); 
- Voldoende schoon water (waterzuivering en zwemwaterkwaliteit); 
- Een waterkwantiteit die is afgestemd op de functie (peilbeheer en afwatering). 
 
In Ferwerderadiel ligt een deel van de primaire waterkering van Nieuwebildtzijl tot Bijla. Deze 
kering is essentieel bij de bescherming tegen hoog water (categorie A). De gronden langs 
deze kering zijn door het waterschap gereserveerd voor het toekomstbestendig maken van 
de kering. De kering kent een overstromingnorm van 1:4000. Daarnaast wordt binnendijks 
gewerkt aan het verbeteren van regionale kades. 
 
1.6.4. Watergebiedsplan Ferwerderadiel / Leeuwarderadeel 

Op 15 november 2011 heeft het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân heft 
Watergebiedsplan Ferwerderadiel / Leeuwarderadeel vastgesteld. In het plan geeft een 
onderbouwing van het gewenste peilbeheer in het landelijk gebied en de daarvoor benodigde 
maatregelen. Ook worden de waterbergingsopgave en knelpunten in het watersysteem 
benoemd. 
 



1.6.5. Streekplan Fryslân 2007: bodembeschermingsgebieden 

In het Streekplan Fryslân 2007 zijn gebieden aangewezen waar de bodem een bijzondere 
aardkundige of cultuurhistorische waarde vertegenwoordigd. 

1.   7. Beleid en regelgeving landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
De landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Waddenzee worden beschermd 
op basis van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). In artikel 2.5.2 zijn de 
kernkwaliteiten benoemd die van internationaal belang zijn (zie onderstaand kader). 

 

Kernkwaliteiten van de Waddenzee (artikel 2.5.2 Barro) 
1. Als landschappelijke kwaliteiten van de Waddenzee worden aangemerkt de 
rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid met inbegrip van de duisternis. 
2. Als cultuurhistorische kwaliteiten van de Waddenzee worden aangemerkt: 
a. de in de bodem aanwezige archeologische waarden, en; 
b. de overige voor het gebied kenmerkende cultuurhistorische structuren en 
elementen, bestaande uit: 
o 1°. historische scheepswrakken; 
o 2°. verdronken en onderslibde nederzettingen en ontginningssporen, 

waaronder de dam Ameland-Holwerd; 
o 3°. zeedijken en de daaraan verbonden historische sluizen, waaronder het 

ensemble Afsluitdijk; 
o 4°. landaanwinningswerken; 
o 5°. systeem van stuifdijken; 
o 6°. systeem van historische vaar- en uitwateringsgeulen, en; 
o 7°. kapen. 

 

In het plangebied maakt alleen het buitendijkse grondgebied van Ferwerderadiel deel uit van 
de Waddenzee (zie onderstaande figuur). Voor het Waddengebied zijn geen specifieke 
kernkwaliteiten benoemd. Wel is bepaald dat in het Waddengebied geen bouwplannen aan 
de orde mogen zijn, die afbreuk doen aan de landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten van het Waddengebied (externe werking). Daarnaast geldt dat de bouwhoogte 
van nieuwe bebouwing moet aansluiten bij de bestaande bebouwing (binnen stedelijk 
gebied) of moet passen bij de aard van het omliggende landschap (buiten stedelijk gebied). 

 

 

Figuur 1. Begrenzing Waddengebied (groen) en Waddenzee (rood) 



 
Verordening Romte 
In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het 
landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid van de 
landschappelijke kernkwaliteiten. In een bijlage bij de verordening is een indeling in 
landschapstypen en een beschrijving van deze kernkwaliteiten opgenomen. Deze 
kernkwaliteiten worden onderstaand beschreven. 
 
Grutsk op ‘e romte 
Gutsk op ‘e Romte is te gebruiken als richtinggevend document voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van Fryslân. De beleidsnota geeft de belangen van de provincie weer die 
voortvloeien uit de ontwikkelingsgeschiedenis van Fryslân.  
 
In de nota worden per deelgebied samenhangende structuren en waardevolle elementen 
beschreven. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen structuren die dusdanig uniek 
en kwetsbaar zijn dat zij gerespecteerd moeten worden in hun context  en structuren die 
kunnen worden versterkt bij de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke functies. De 
richtinggevende uitwerking kan naast de kernkwaliteiten van het Streekplan Fryslân en de 
Verordening Romte Fryslân 2011 worden gehanteerd. 
 
Een groot deel van de gemeenten Leeuwarderadiel en Ferwerderadiel behoort 
landschappelijk gezien tot het kleigebied van Oostergo. Een klein deel van de gemeente 
Leeuwarderadeel - ten zuidwesten van Stiens - maakt deel uit van het Middelzeegebied. Bij 
de effectbeschrijving van het aspect landschap, cultuurhistorie en archeologie wordt rekening 
gehouden met de provinciale belangen in beide deelgebieden (zie hoofdstuk 5). 
 
Monumentenwet 
Op basis van de Monumentenwet worden de volgende objecten beschermd:  
- cultuurhistorisch waardevolle gebouwen;  
- cultuurhistorisch of architectuurhistorisch waardevolle occupatiepatronen (Beschermd 

dorpsgezicht of Beschermd Stadgezicht); 
- archeologische vindplaatsen met een hoge waarde. 
 
Nota Belvedère 
Met de Nota Belvedère (1999) heeft de Rijksoverheid een basis gelegd voor een betere 
inpassing van cultuurhistorische waarden in ruimtelijke planvorming. In het kader van de 
Nota Belvedère is een inventarisatie van cultuurhistorisch waardevolle steden en gebieden 
gemaakt. Het Fries Terpengebied wordt daarbij onderscheiden als een gebied met 
belangrijke cultuurhistorische waarden. De gebiedsbeschrijving uit deze inventarisatie is 
gebruikt bij de beschrijving van landschappelijke waarden in de volgende paragraaf. 
 
Werkboek Nije Pleats 
Door de provincie Fryslân is het Nije Pleats-project opgezet. De Nije Pleats (Fries voor 'de 
nieuwe boerderij') heeft als doel om grote agrarische bouwpercelen inpasbaar te maken in 
het Friese landschap. Bij het realiseren van nieuwe agrarische bouwpercelen en het 
vergroten van bestaande bouwpercelen tussen 1,5 en 3,0 hectare, wordt door middel van 
werksessies met betrokken partijen (initiatiefnemers, gemeente, provincie, 
landschapsarchitecten, en dergelijke) gezocht naar een zo goed mogelijke landschappelijke 
inpassing.  
 
In het Werkboek Nije Pleats zijn randvoorwaarden en mogelijke maatregelen benoemd die 
bijdragen aan een gebiedseigen inpassing. Zo zijn er bijvoorbeeld richtlijnen opgenomen 
voor gebiedseigen beplantingssoorten. 
 
FAMKE 



De provincie Fryslân heeft haar eigen archeologiebeleid uitgewerkt. Op grond van de Friese 
Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) kan worden vastgesteld welke 
archeologische waarden in het plangebied aanwezig zijn en op welke manier de aanwezige 
waarden beschermd moeten worden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in de perioden 
Steentijd-Bronstijd en IJzertijd-Middeleeuwen.  
 
Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Ferwerderadiel 
Voor de gemeente Ferwerderadiel wordt op dit moment een beeldkwaliteitsplan opgesteld 
voor het bestemmingsplan Buitengebied. In dit beeldkwaltiteitsplan worden kwaliteitscriteria 
benoemd, die aanvullend op de bouwregels uit het bestemmingsplan bijdragen aan een 
zorgvuldige inpassing van nieuwe bouwplannen in het buitengebied. 

1.   8. Beleid en regelgeving ecologie 

1.8.1. Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998: 
1. verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale 

Beschermingzones (sbz's) op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de 
Nederlandse wetgeving. Daarnaast vallen de reeds bestaande (Staats)natuurmonumen-
ten onder deze wet; 

2. vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellin-
gen; 

3. legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van Nb-wetvergunningen meestal bij de 
provincies (in dit geval Gedeputeerde Staten van Groningen). 

Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren of an-

dere handelingen te verrichten, die − gelet op de instandhoudingsdoelstelling − de kwaliteit 
van het gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben2). 
Voor vergunningverlening is dan een habitattoets nodig.  
De eerste stap betreft de oriëntatiefase waarin sprake is van een voortoets. Centraal staat 
dan de vraag of er een kans op een significant negatief effect is. Indien dergelijke effecten 
niet op voorhand kunnen worden uitgesloten dan dient een Passende beoordeling opgesteld 
te worden, alsmede een planMER, waarin de effecten op Natura 2000 worden onderzocht. 
Indien uit deze beoordeling blijkt dat ook na het treffen van mitigerende maatregelen daad-
werkelijk sprake is van een significant negatief effect, dan dient om voor vergunningverlening 
in aanmerking te komen vervolgens voldaan te worden aan de zogenaamde ADC-criteria: 

- er zijn geen Alternatieven; 

- er is sprake van een Dwingende reden van groot openbaar belang; 

- vooraf zijn adequate Compenserende maatregelen getroffen. 
 
In het kader van de Nb-wet dienen zowel interne effecten (binnen de beschermde gebieden) 
als externe effecten (buiten de beschermde gebieden) van het voornemen op de te 
beschermen soorten en habitattypen te worden onderzocht. Van belang daarbij is dat de 
instandhoudingsdoelstelling, voor zover het een gebied betreft, aangewezen op grond van 
artikel 10a, eerste lid (Natura 2000), dan wel de wezenlijke kenmerken van een gebied, 
aangewezen op grond van artikel 10, eerste lid (Beschermd Natuurmonument), niet in 
gevaar komen.   
 

                                                

2) Volgens de EU-handleiding treedt 'verslechtering' op, wanneer de door de habitat ingenomen oppervlakte afneemt of 

wanneer er een dalende lijn optreedt met betrekking tot de specifieke betekenis van een gebied voor de instandhouding 

van de habitat of de daarmee 'geassocieerde typische soorten' op lange termijn. Van 'verstoring' is volgens de EU-

handleiding sprake, wanneer uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de soort het gevaar loopt niet langer een 

levensvatbare component van de natuurlijke habitat te blijven.  



1.8.2. Natura 2000-beheerplannen 

Met het oog op de instandhoudingsdoelen stellen Gedeputeerde Staten voor Natura 2000-
gebieden een beheerplan vast. In dit beheerplan wordt aangegeven welke instandhou-
dingmaatregelen dienen te worden genomen. Een beheerplan geldt voor een periode van 
maximaal zes jaren en kan worden verlengd. Enerzijds bevat een beheerplan een uitwerking 
van de natuurdoelen in omvang, ruimte en tijd en beschrijft het de maatregelen die genomen 
moeten worden om die doelen daadwerkelijk te bereiken. Anderzijds geeft het beheerplan 
aan in hoeverre bestaande of nieuwe activiteiten in en om het gebied kunnen (blijven) 
plaatsvinden, zonder dat de doelen in gevaar komen. Van de gebieden Alde Feanen en 
Duinen Ameland is nog geen definitief beheerplan vastgesteld. 
 
1.8.3. Flora- en faunawet 

Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (hierna Ffw) van toepassing. Deze wet 
is gericht op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De 
Ffw bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of 
verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere 
voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid 
tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, 
onderhoud of gebruik, gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de 
verbodsbepalingen van de Ffw niet. Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. 
Voor zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de 
verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts 
verleend, indien: 
- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en 

bosbouw, bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang); 
- er geen alternatief is; 
- geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende 
vogels overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen van maatregelen, 
aangezien voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. 
 
Met betrekking tot vogels hanteert het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie de volgende interpretatie van artikel 11: 
De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar 
gebroed wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én 
slechts gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende 
uitzonderingen, te weten: 
 
Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het 
gehele seizoen. 
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 
ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 



4. Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 
in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

 
Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 
In de ‘aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten 
aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 
De soorten uit categorie 5 vragen soms wel om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten 
niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
 

1.8.4. Programmatische aanpak stikstof 

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is begin 2009 van start gegaan met als doel om 
de vastgelopen vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 weer 
vlot te trekken. De PAS is gebaseerd op het principe van salderen: door generieke 
maatregelen te treffen en door stikstofruimte van stoppende agrarische bedrijven juridisch 
vast te leggen, wordt milieuruimte gecreëerd om nieuwe vergunningen te verlenen en 
gelijktijdig een verbetering van de natuurkwaliteit te realiseren. Omdat de 
vergunningverlening in Natura 2000-gebieden wettelijk geregeld is, moet de PAS in zijn 
definitieve vorm ook in de wet worden vastgelegd. Vooralsnog is de wettelijke verankering 
van het PAS nog niet aan de orde. 
 
1.8.5. Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen 

In het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) is bepaald dat 
dierenverblijven, waar emissie-arme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn, op den 
duur emissie-arm moeten zijn uitgevoerd. Op grond van het besluit mogen alleen nog 
huisvestingssystemen in gebruik zijn met een emissiefactor die lager of gelijk is aan de 
maximale emissiewaarde. Voor varkenshouderijen en pluimveehouderijen onder een 
bepaalde omvang, geldt het besluit pas vanaf 1 januari 2013. Het besluit is van toepassing 
op (melk)rundvee, varkens en de pluimveehouderij.  
 

1.8.6. Wekplan weidevogels 2007-2013 

In 2006 hebben de Gedeputeerde Staten van Fryslân het Werkplan Weidevogels 
vastgesteld. Met het werkplan wordt ingezet op het beschermen van gebieden die vanwege 
de rust en openheid geschikt zijn voor weidevogels. Bij plannen en projecten die leiden tot 
verstoring van dergelijke gebieden worden en niet op een andere plek kunnen worden 
gerealiseerd, moet compensatie worden gezocht. Dit kan door verwerving van gronden, 
agrarisch natuurbeheer of een geldelijke bijdrage. Ontwikkelingen die leiden tot een 
verstoring van minder dan 0,5 hectare weidevogelgebied en uitbreidingen van agrarische 
bedrijven zijn uitgezonderd van deze compensatieregel. 
 
De doorwerking van het Werkplan Weidevogels is verankerd in het Streekplan Fryslân 2007 
en de Verordening Romte. 

 

1.8.7. Natuurbeheerplan 2013 

Jaarlijks wordt door de Provincie een Natuurbeheerplan vastgesteld. In het plan wordt 
aangegeven welke gebieden in aanmerking komen voor een beheervergoeding voor 
verschillende type (agrarisch) natuurbeheer of landschapsbeheer . 



1.   9. Beleid en regelgeving leefomgeving 

1.9.1. Verkeershinder 

Hoewel het aspect verkeershinder een belangrijk criterium vormt bij het opstellen van 
ruimtelijke plannen, zijn er geen wettelijke normen voor vastgesteld. Wel van belang zijn de 
gemeentelijke verkeers- en vervoerplannen (zie onderstaand). 
 
In het landelijk gebied heeft verkeershinder niet zozeer betrekking op de belasting van het 
wegennet en de lengte van de reistijd, als wel de hinder van landbouwverkeer en de 
veiligheid van (recreatieve) fietsroutes.  
 
1.9.2. Verkeer in de gemeente Leeuwarderadeel (2008) 

In 2008 is een notitie gemaakt met onderwerpen die spelen in de gemeente 
Leeuwarderadeel op het gebied van verkeer. De meeste onderwerpen hebben betrekking op 
de bebouwde kom van Stiens. Enigszins van belang voor het buitengebied is het plan de 
oude spoorbaan tussen Stiens en Leeuwarden in te richten als een recreatief fiets- en/of 
voetpad. In het bestemmingsplan is dit voornemen niet meegenomen, waardoor het ook voor 
het planMER niet van belang is.  
 
1.9.3. GVVP Ferwerderadiel 

In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan Ferwerderadiel zijn een aantal opgaven en 
knelpunten geconstateerd: 
- Door het ontbreken van een duidelijke oost-west-verbinding worden het verkeer in deze 

richtingen verwerkt door drie (minder geschikte) erftoegangswegen:  
o Marrum – Burdaard via Wânswert (42,3%); 
o Harstawei via Jislum (36,4%); 
o de Zuidermiedweg (21,2%). 

Een oplossing voor deze problematiek ligt in het opwaarderen van de centrale route 
tussen Marrum en Burdaard tot gebiesontsluitingsweg (inclusief een vrijliggende 
fietsvoorziening; 

- Een duidelijke hoofdfietsstructuur ontbreekt op verschillende plekken. Het verdient de 
voorkeur om tussen Burdaard, Marrum en Ferwert een duidelijker (en waar mogelijk: 
vrijliggende) fietsstructuur te realiseren (zie onderstaande figuur); 

- Schaalvergroting in de agrarische sector:  
o roept vragen op ten aanzien van de verkeersveiligheid. Met name in combinatie 

met langzaam (recreatief) verkeer; 
o leidt tot overlast binnen dorpskernen; 
o leidt tot schade aan de wegen. 

Door middel van herverkaveling zijn er mogelijkheden om de verkeersdruk te bundelen 
op meer geschikte routes. Ook zoekt de provincie Fryslân mogelijkheden om verkeer 
over andere routes te laten rijden, bijvoorbeeld door gebiedsontsluitingswegen geschikt 
te maken door middel van passeerstroken. 

 



 

Figuur 2. Beoogde hoofdfietsroutes gemeente Ferwerderadiel 

 
1.9.4. Luchtkwaliteit 

In de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen ten aanzien van een aantal 
luchtverontreinigende stoffen. In de ruimtelijke ordening zijn met name de stoffen fijn stof 
(PM10) en stikstofdioxide (NO2) van belang. De grenswaarden van deze stoffen zijn in de 
onderstaande tabel weergegeven. 
 

Stof Toetsing van Grenswaarde Geldig 
vanaf 

stikstofdioxide 
(NO2) 

jaargemiddelde concentratie 60 µg/m³ 

40 µg/m³ 

2010 

2015 

 uurgemiddelde concentratie 

max. 18 keer per jaar 

300  µg/m³ 

200 µg/m³ 

2010 

2015 

fijnstof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 2005 

 24-uurgemiddelde 
concentratie 

max. 35 keer per jaar 

75 µg/m³ 

50 µg/m³ 

2005 

2011 

Tabel 1 Grenswaarden fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) 

 
In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) is bepaald dat 
ontwikkelingen met een beperkte bijdrage aan de concentraties luchtverontreinigende 
stoffen, niet hoeven te worden getoetst aan de grenswaarden. Het gaat om een aantal 
omschreven categorieën projecten en projecten die niet meer dan 3% van de grenswaarde 
bijdragen (1,2 µg/m³). 
 
1.9.5. Geluidhinder 

Het toetsingskader voor geluidshinder van agrarische bedrijven wordt gevormd door de 
algemene regels van het Besluit landbouw (milieubeheer). Uiteindelijk zal het Besluit 
landbouw (milieubeheer) worden geïntegreerd in het Besluit algemene regels inrichtingen 
milieubeheer, het zogenaamde Activiteitenbesluit. Het toetsingskader voor geluid voor 
bedrijfsactiviteiten die niet voldoen aan de algemene regels, wordt gevormd door de 
Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening uit 1998. Ten aanzien van indirecte 



hinder als gevolg van verkeersbewegingen wordt de zogenaamde Schrikkelcirculaire 3) 
gehanteerd. 
 
In de meeste voorgenoemde toetsingskaders wordt een onderscheid gemaakt tussen een 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en een maximaal geluidsniveau (LAmax).  
 
1.9.6. Wet geurhinder en veehouderij 

De gemeenten Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel hebben beide geen eigen geurbeleid 
vastgesteld, waardoor het landelijk toetsingskader van toepassing is. 
 
Op basis van de regelgeving voor geur komen in het plangebied twee typen agrarische 
bedrijven voor: 
- Bedrijven met diersoorten waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld. Het gaat om 

bedrijven met schapen, geiten en vleesvee; 
- Bedrijven met diersoorten waarvoor geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld. Hierbij 

gaat het voornamelijk om de melkveebedrijven en paardenhouderijen. 
 
Voor alle typen bedrijven zijn de afstandseisen uit de Wet geurhinder en veehouderij of (voor 
kleinere bedrijven) het Besluit landbouw (milieubeheer) van toepassing. Bij de afstandseisen 
wordt een onderscheid gemaakt in type bedrijf, het type gevoelig object en de 
gebiedscontext (bebouwde kom of niet bebouwde kom).  
 
Type gevoelig object Afstanden tot een 

akkerbouwbedrijf 
Afstanden tot een 
veehouderij 

Woningen bebouwde kom, 
recreatieve bestemmingen, 
zorginrichtingen (objecten 
categorie 1 en 2) 

50 meter 100 meter 

Verspreid liggende niet-
agrarische bebouwing en 
woningen behorend tot een 
veehouderij (objecten 
categorie 3, 4 en 5) 

25 meter 50 meter 

Tabel 2 Afstandseisen Wet geurhinder en veehouderij en Besluit landbouw 

 
Voor de diercategorieën met geuremissiefactoren zijn normen voor de geurbelasting 
vastgesteld (uitgedrukt in OUE/ m3). In het plangebied komen echter vrijwel alleen 
melkveehouderijen voor. Bovendien bieden de bestemmingsplan ook geen mogelijkheden 
voor nieuwe intensieve veehouderijen, waardoor vooral de afstanden uit de Wet geurhinder 
en veehouderij en het Besluit landbouw (milieubeheer) van belang zijn.  
 
Mede door de puntsgewijze opbouw van het landschap, liggen de veehouderijen verspreid 
door het gebied. Cumulatie van geurbelasting is daardoor nauwelijks aan de orde. Op 
individueel niveau kan wel sprake zijn van geurhinder. Er is daarom gekozen om geen 
(cumulatieve) berekeningen met geuremissiefactoren uit te voeren en het aspect geurhinder 
in beeld te brengen aan de hand van de afstanden uit de Wet geurhinder en veehouderij of 
het Besluit landbouw (milieubeheer). 
 

                                                

3)
  Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in 

het kader van de Wet milieubeheer, d.d. 29 februari 1996. 



1.9.7. Plattelandswoning 

Op 10 juli 2012 is het Initiatiefwetsvoorstel Plattelandswoning aangenomen, welke naar 
verwachting begin 2013 van kracht wordt. Deze wet biedt een oplossing voor bewoning van 
de bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf door derden. Onder de huidige wet valt dit niet 
goed te regelen. De initiatiefwet bepaalt dat de bestemming bepalend is voor de 
milieugevoeligheid en niet langer het feitelijk gebruik. Daarnaast biedt de wet mogelijkheid 
om bewoning door derden in een (voormalige)  bedrijfswoning toe te staan. Dit kan door het 
opnemen van een aanduiding in het bestemmingsplan.  
 
Nu deze oplossing beschikbaar is moeten gemeenten actief te kiezen hoe zij met deze 
situaties om willen gaan. Gedogen is niet langer reëel. Overigens biedt de wet geen 
oplossing voor de milieugevoeligheid van agrarische bedrijven die volledig worden omgezet 
naar een woonbestemming. 
 
1.9.8. VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. Bij deze 
afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van 
de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009). Een richtafstand kan worden 
beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van 
bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. In geval van een gemengd gebied 
kan worden gewerkt met een verkleinde richtafstand. 

1.   10. Overig 

Met betrekking tot (militaire) luchtvaart is specifieke wetgeving van toepassing. Daarbij gaat 
het om de Wet luchtvaart, het Besluit militaire luchthavens (Bml), de wet Regelgeving 
burgerluchthavens en militaire luchthavens (Rbml) en het luchthavenbesluit (de aanwijzing) 
van de Vliegbasis Leeuwarden. 
1.10.1. Wet luchtvaart en Besluit militaire luchthavens 

Het Bml (in werking getreden op 1 november 2009) geeft aan hoe, met betrekking tot 
militaire luchthavens, uitvoering gegeven kan worden aan de wijziging van de Luchtvaartwet 
naar de Wet luchtvaart. Een groot deel van de bepalingen uit de Luchtvaartwet is 
ongewijzigd overgebracht naar de Wet luchtvaart. Ook voor militaire luchthavens wordt het in 
de Luchtvaartwet neergelegde systeem grotendeels ongewijzigd voortgezet. Daarnaast is 
het Besluit Geluidsbelasting Grote Luchtvaart (BGGL) overgenomen in het Bml.  
 
Wat geldt voor de Vliegbasis Leeuwarden 
Uit de toelichting bij het besluit over het Bml is het nodige opgenomen over het moment van 
inwerkingtreding van het Bml. Hierin is bepaald dat het Bml pas in werking treedt op het 
moment dat een nieuw luchthavenbesluit is genomen. Tot die tijd moet rekening worden 
gehouden met het BGGL.  
 
Gevolgen voor dit bestemmingsplan 
Uitgangspunt is dus het BGGL, met de daarin opgenomen geluidcontouren en 
(on)mogelijkheden daarbinnen. De wettekst van dit besluit is opgenomen in de bijlagen bij 
deze toelichting.  
Naast het overnemen van bepaalde uitgangspunten vanuit het BGGL is het ook van belang 
al rekening te houden met bepaalde uitgangspunten vanuit het Bml. Het Bml treedt immers 
na het nieuwe luchthavenbesluit ook voor de Vliegbasis Leeuwarden in werking.  



In beide gevallen zijn de uitgangspunten vanuit veiligheidszones, geluidcontouren en 
maximaal toelaatbare hoogte van objecten (gebouwen en beplanting) van belang. De exacte 
contouren die daarbij horen moeten ook worden opgenomen in een luchthavenbesluit voor 
de Vliegbasis Leeuwarden. De contouren zijn nu nog opgenomen in het aanwijzingsbesluit 
voor de vliegbasis.  
 
1.10.2. Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (Rbml) 

Op 24 december 2008 is de wet Rbml in werking getreden en vertaald in de Wet luchtvaart. 
De artikelen 18 tot en met 56 van de Luchtvaartwet zijn daarmee komen te vervallen. Deze 
artikelen vormden de wettelijke basis voor de besluitvorming over aanwijzingen voor 
luchtvaartterreinen. Echter, op grond van het Rbml blijft op verzoeken tot wijziging van een 
aanwijzingsbesluit, die zijn ingediend vóór de publicatie van de genoemde Rbml in het 
Staatsblad, het oude recht van toepassing. Omdat de aanvraag voor de aanwijzing van de 
Vliegbasis al lang voor de wetswijziging is ingediend en ook verleend, vormt de Wet 
luchtvaart het wettelijke kader voor de aanwijzing van de Vliegbasis Leeuwarden. 
 
1.10.3. Luchthavenbesluit Vliegbasis Leeuwarden 

Het Rbml krijgt op basis van de Wet luchtvaart werking via een luchthavenbesluit. Een 
dergelijk luchthavenbesluit moet op basis van de Wet luchtvaart, binnen vijf jaar na de 
inwerkingtreding van de Wet luchtvaart (2009), worden vastgesteld. Voor de vliegbasis is 
nog geen nieuw luchthavenbesluit genomen. Het oude aanwijzingsbesluit van 22 maart 1993 
(zie ook 3.1.4.) is daarom voor de vliegbasis nog van toepassing. Dit aanwijzingsbesluit is 
genomen op grond van toen geldende Luchtvaartwet, het BGGL en de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. Tot het nieuwe luchthavenbesluit is de regeling vanuit het BGGL van toepassing 
op dit bestemmingsplan  
 
Na de inwerkingtreding van het Bml, zijn de in dat besluit genoemde geluidcontouren van 
toepassing voor dit bestemmingsplan. Ten opzichte van voorgaand geldende BGGL geeft 
het Bml een verruiming. Deze verruiming is vooral terug te vinden in de zone tussen de 40 
Ke- en de 45 Ke-contour.  
Een groot verschil tussen het BGGL en het Bml is een versoepeling van de mogelijke 
nieuwbouw in het gebied tussen de 35 en de 45 Ke-contour. Een voorbeeld is het opvullen 
van open plekken in de bestaande bebouwing, met nieuwe woningen of andere 
geluidsgevoelige gebouwen. In het BGGL was dit beperkt tot maximaal 40 Ke. In het Bml is 
deze mogelijkheid verruimd naar 45 Ke.  
In het Bml is ook een regeling opgenomen die het mogelijk maakt in het gebied van 45 tot 65 
Ke nieuwbouw te realiseren. Voor deze nieuwbouw gelden strengere eisen dan voor 
nieuwbouw in het gebied tot 45 Ke. Een regeling voor nieuwbouw in het gebied tot 65 Ke 
ontbrak volledig in het BGGL. 
 
Ook is de wetgeving versoepeld ten opzichte van de mogelijke vervangende nieuwbouw. 
Vervangende nieuwbouw tot 65 Ke was in het BGGL beperkt tot vervanging van bestaande 
geluidsgevoelige bebouwing, onder strenge voorwaarden. In het Bml mogen bijvoorbeeld 
ook niet-geluidsgevoelige gebouwen worden vervangen door woningen of andere 
geluidsgevoelige gebouwen.  
 
1.10.4. Aanwijzing Vliegbasis Leeuwarden 

Voor de Vliegbasis Leeuwarden is op 22 maart 1993 een aanwijzingsbesluit genomen in het 
kader van de Luchtvaartwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het aanwijzingsbesluit 
geeft aan dat in bestemmingsplannen de geluidcontouren van de vliegbasis opgenomen 
moeten worden. De geluidcontouren zijn opgenomen in een bijlage bij het besluit. 
  



 
 

Figuur 3. Geluidcontouren (Ke) rond Vliegbasis Leeuwarden 

 
In verband met de eerder genoemde (on)mogelijkheden is vooral het opnemen van de 35, 45 
en 65 Ke-contour van belang voor dit bestemmingsplan.  
 
1.10.5. Overige aspecten rond de vliegbasis 

Naast de aspecten die opgenomen zijn in het aanwijzingsbesluit, zijn ook andere aspecten 
van belang voor dit bestemmingsplan. Het gaat daarbij om achtereenvolgens de vliegfunnel, 
het obstakelbeheersgebied en het ILS-verstoringsgebied. Deze komen hierna aan de orde.  
 
1.10.6. Vliegfunnel 

De vliegfunnel  van de Vliegbasis is niet in de aanwijzing opgenomen, maar door het 
ministerie van Defensie wordt wel verzocht om deze in de bestemmingsplannen rond de 
Vliegbasis op te nemen.  
 
1.10.7. Obstakelbeheersgebied 

Het obstakelbeheersgebied bepaalt tot welke hoogte gebouwen en bouwwerken gebouwd 
mogen worden. Dit is ter voorkomen van gevaar voor het vliegverkeer rond de Vliegbasis. 
Enerzijds wordt dit bepaald door de hiervoor besproken vliegfunnel, maar anderzijds van de 
Inner Horizontal and Conical Surface (IHCS). Het IHCS heeft tot doel een obstakelvrije zone 
te garanderen om in noodgevallen uit verschillende richtingen gebruikt te kunnen maken van 
de landingsbanen van de vliegbasis. Dit is uitgewerkt in de zogenaamde 'pannenkoek', een 
ovaalvormige zone met een straal van ca. 4 km rond de landingsbanen waarin de maximale 
bouwhoogte voor nieuwe projecten maximaal 46 meter is. Omdat nergens in het plangebied 
hoger kan worden gebouwd dan de hoogte van 46 meter, is hiervoor geen specifieke 
regeling opgenomen.  
 



1.10.8. ILS verstoringsgebied 

Op de vliegbasis zijn in 2005 twee Instrument Landing Systems (ILS) geïnstalleerd. Een 
dergelijke installatie heeft tot doel om de naderingen (landingen) van het vliegverkeer onder 
slechtere weersomstandigheden nauwkeuriger uit te voeren. Voor een goed functioneren 
van het ILS geldt dat een gebied rondom de start- en landingsbaan geen verstoring mag 
opleveren. De afmetingen van dat gebied zijn vastgelegd in de richtingen van de 
International Civil Aviation. 
 
Rond de vliegbasis bestaat het gebied uit verschillende deelgebieden. In eerste instantie is 
een rechthoekig deelgebied waar de maximaal toelaatbare hoogte van 0 meter bedraagt. 
Daarnaast zijn twee aansluitende vlakken, waar de hoogte 20,00 meter bedraagt. Tot slot is 
een trechtervormig deelgebied in het verlengde van de landingsbaan, waarin de toelaatbare 
hoogte lineair oploopt tot een hoogte van 70,00 meter, over een afstand van 6 kilometer. Aan 
de beide zijden van de rechthoek, het gebied tussen de 'trechters', geldt dat de hoogte 
trapsgewijs oploopt. Hierbij gelden voor het plangebied de hoogten van 0, 10 en 20 meter. In 
figuur 16 is het ILS-verstoringsgebied bij de Vliegbasis Leeuwarden weergegeven.  
 
De mogelijkheden vormen in het grootste deel van het plangebied geen probleem voor het 
ILS-verstoringsgebied. Zoals ook uit figuur 16 blijkt, ligt in de noordoostelijke hoek van 
Marsum een deel van de ILS-hoogten tussen de 0 en 10 meter. Dit bestemmingsplan laat in 
dat gebied bouwhoogtes tot maximaal 10,00 meter toe. Grotendeels gaat het om bestaande 
bebouwing en bouwrechten.  
 
Omdat de bouwhoogte van eventuele nieuwbouw hoger kan worden dan de ILS-hoogte, is 
de mogelijke verstoring van deze bebouwing op het ILS berekend. Bij deze berekening is 
uitgegaan van de in het voorontwerpbestemmingsplan mogelijk gemaakte bouwmassa. Uit 
deze berekening blijkt dat er geen negatief effect optreedt voor het ILS. Hierbij wordt de 
kanttekening gegeven dat geen bebouwing buiten het bouwvlak mogelijk mag zijn.  
 


